
 
 

   
 
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                                        
 

Lefkoşa, 14 Aralık 2017 

 

Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği 

Avrupa Komisyonu, 15 Aralık Cuma günü Lefkoşa Merit Otel’de 14:45 ile 17:30 saatleri arasında 

gerçekleştirilecek olan Girişimcilik Ekosistemi etkinliğine destek verecektir. AB Bilgi Merkezi tarafından 

düzenlenen bu etkinlik, girişimcilerin işletmelerini geliştirebilmeleri için ihtiyaçları olan yerel ve AB kaynaklı 

bilgi ve fırsatlarla ilgili paylaşımlarda bulunacak konuşmacılara ev sahipliği yapacaktır. Bu bilgilendirme ve 

ağ oluşturma etkinliği tüm girişimcilere ve potansiyel girişimcilere açık olacaktır.   

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, AB Özel Sektör Teknik 

Destek Projesi  (TAPS) ve KOBİGEM temsilcileri bu etkinlikte katılımcılara bilgi sağlayacaktır.  Etkinlikte ayrıca 

diğer işletme uzmanları da yer alacaktır.  

AB Bilgi Merkezi tarafından daha önce Avrupa uygulamaları doğrultusunda KOBİ’ler ve girişimciler için AB ve 

yerel fırsatların tanıtılmasına yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Avrupa’daki politika yapıcılar, istihdam 

yaratılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi için yollar aramaktadır. Girişimcilik, özellikle yaratıcı genç 

firmaların oluşturulması için bir ihtiyaçtır. Ancak şirketlerin kurulması ve büyümesi karşısında pek çok zorluk 

bulunmaktadır. Yerel ekosistemler, ağların oluşturulması ve paydaşların birbirine yakınlaştırılması için kilit 

öneme sahiptir. Konsolide edilmiş ağlar ve ekosistemler, Avrupalı yeni girişimci şirketlerin ve girişimcilerin 

planlı ve etkin büyümeleri için doğru zemini sunmaktadır.  

Arka Plan: 

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde pek çok yerel işletme,  Kıbrıs Türk 

girişimcilerini destekleyen Özel Sektör Kalkınma Programı'ndan faydalanmıştır. Özel Sektör Kalkınma Programı 

çerçevesinde, işletmeler, özellikle doğal kaynakların korunması ve istihdam yaratılması konularında, ürün ve 

hizmet modernizasyonu ile rekabet edebilirliklerinin geliştirmesinde desteklenmiştir. Bu program 

çerçevesinde Kıbrıs Türk limited şirketlerine ve şahıs işletmelere teknik yardım ve mali destek sağlanmaktadır.  

2009 yılından beri 300’ün üzerinde yerel şirket, AB uzmanlarının hizmetlerinden faydalanmış ve 100’ün 

üzerinde şirket de yaklaşık 30 milyon Euro tutarında mali destek almıştır. Bu meblağın takriben 13 milyon 

Euro’su Özel Sektör Kalkınma Programı çerçevesinde eş finansmanlı dört hibe programı aracılığıyla tahsis 

edilmiştir.  

İlgilenen bireyler,  bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi Merkezi 
ile iletişime geçerek ulaşabilirler: f/abbilgi veyainfo@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik 
Lefkoşa. 

Basın İrtibat: Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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